
Generatorsets
Voor dieselaggregaten én aardgas ge-
stookte generatorsets bent u bij ons aan 
het juiste adres. Advies, levering, repara-
tie en onderhoud verzorgen wij voor u op 
maat. Omdat we niet gebonden zijn aan 
één specifieke fabrikant is ons advies altijd 
objectief en verzekeren we u dat wij, door 
onze uitgebreide kennis op dit gebied, al-
tijd de juiste machine voor u zullen selec-
teren.   

Besturingstechniek
Elke machine en elke productielijn heeft 
zijn eigen besturing. Onze technici zijn in 
staat om uw productieproces te doorgron-
den en, gebaseerd op uw wensen, een op 
maat gesneden besturingssysteem te ont-
werpen. Ook voor het  programmeren van 
een toe te passen PLC draaien wij onze 
hand niet om. Daarnaast zijn wij door onze  
grondige kennis van vrijwel alle gang-
bare PLC´s ook in staat om bestaande 
programma´s aan te passen voor uitbrei-
dingen van bestaande installaties. 

Paneelbouw
FlexEnergy is uw partner voor het samen-
stellen en bedraden van besturingskasten 
en regelpanelen. De kasten worden aan de 
hand van onze ontwerpen of uw specifica-
ties en schema’s gebouwd. U kunt hierbij 
uw voorkeur uitspreken voor specifieke 
materialen of vertrouwen  op de kwaliteits-
onderdelen die wij standaard toepassen. 
Zelf aanleveren van apparatuur en/of on-
derdelen is ook mogelijk.

Onderhoud & Reparatie
Ook voor inspectie, onderhoud of repara-
tie van uw generatorset, WKK of UPS bent 
u bij ons aan het juiste adres. Wij werken 
wereldwijd dus het maakt geen verschil of 
uw machine nu in Europa, op een schip of 
in Nieuw Zeeland staat. Onze servicemon-
teurs beschikken over ruime kennis en er-
varing op dit gebied en kunnen daardoor 
adequaat inspelen op elke situatie.   

Generatingsets
We supply both diesel generators and 
gas fired gensets. Advice, delivery, repair 
and maintenance are all activities you can 
rely on. Because we are not committed to 
one specific manufacturer our advices are 
always objective and we can assure you 
that, due to our extended knowledge in 
this field, we will always select the right 
machine for your purpose.

System design & 
PLC programming
Each machine and every production line 
has its own control system. Our techni-
cians are able to understand your process 
and can, based on your personal wishes,  
develop a perfectly fitting control system. 
Also programming a PLC (if fitted)  is pos-
sible. Next to that we can, based on our 
thorough knowledge of most PLS systems 
in the market, enhance an existing program 
for extension of existing installations.

Panel construction
FlexEnergy is your partner for construc-
tion and wiring of control panels. All pan-
els are constructed based on either your 
wiring schematics or the system we have 
developed for you. We only use first class 
components but  on request we can also 
use customer preferred and supplied com-
ponents. Special components can  be de-
livered by the customer or sourced by us. 

Maintenance & Repair
Also for inspection, maintenance and
repair of your genset, CHP or UPS we are 
your ideal partner. We deploy these activi-
ties worldwide, so to us it makes no dif-
ference whether your machine is located 
in Europe, on a vessel or in New Zealand. 
Our skilled service technicians are expe-
rienced in the field and can therefore
handle almost any situation in a very
efficient manner.
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Trillingsanalyse 
Excessieve trillingen in machines 
duiden  op onbalans, lager 
problemen, verkeerde uitlijning, 
mankementen aan de fundatie etc. 
hierdoor kunnen hoge kosten 
optreden voor reparatie en 
veelvuldig (onnodig) onderhoud.  
Wij kunnen met behulp van onze 
speciale apparatuur duidelijk 
aangeven waar de oorzaak zich 
bevind en sluiten daarmee het 
tijdrovende zoek en giswerk uit.  
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Vibration analysis 
Excessive vibration in machinery indicate 
unbalance, bearing problems, wrong 
lining, construction errors in the 
foundation etc. Because of this high costs 
can arise due to (un)necessary repairs and 
or excessive maintenance. With our 
special equipment we carry out vibration 
measurements and based on that 
accurately pinpoint the cause. Action can 
be accurate thus making it cost effective 
and saving money on the long term.  

 
 
 
Generatorsets 
Voor dieselaggregaten én aardgas 
gestookte generatorsets bent u bij 
ons aan het juiste adres. Advies, 
levering, reparatie en onderhoud 
verzorgen wij voor u op maat. 
Omdat we niet gebonden zijn aan 
één specifieke fabrikant is ons 
advies altijd objectief en verzekeren 
we u dat wij, door onze uitgebreide 
kennis op dit gebied, altijd de juiste 
machine voor u zullen selecteren   
 
Besturingstechniek 
Elke machine en elke productielijn 
heeft zijn eigen besturing. Onze 
technici zijn in staat om uw 
productieproces te doorgronden en, 
gebaseerd op uw wensen, een op 
maat gesneden besturingssysteem te 
ontwerpen. Ook voor het  
programmeren van een toe te passen 
PLC draaien wij onze hand niet om. 
Daarnaast zijn wij door onze  
grondige kennis van vrijwel alle 
gangbare PLC´s ook in staat om 
bestaande programma´s aan te 
passen voor uitbreidingen van 
bestaande installatie´s.  
 

Paneelbouw 
FlexEnergy is uw partner voor het 
samenstellen en bedraden van 
besturingskasten en regelpanelen. 
De kasten worden aan de hand van 
onze ontwerpen of uw specificaties 
en schema's gebouwd. U kunt 
hierbij uw eigen voorkeur uitspreken 
voor de gebruikte onderdelen of 
uitgaan van de kwaliteitsonderdelen 
die wij gebruiken. Aanleveren van 
regelapparatuur en/of onderdelen is 
uiteraard mogelijk. 
 

Trillingsanalyse 
Excessieve trillingen in machines 
duiden  op onbalans, lager 
problemen, verkeerde uitlijning, 
mankementen aan de fundatie etc. 
hierdoor kunnen hoge kosten 
optreden voor reparatie en 
veelvuldig (onnodig) onderhoud.  
Wij kunnen met behulp van onze 
speciale apparatuur duidelijk 
aangeven waar de oorzaak zich 
bevind en sluiten daarmee het 
tijdrovende zoek en giswerk uit.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Generatingsets 
We supply both dieselgenerators and 
LNG gensets. Advice, delivery, repair 
and maintenance are all activities you can 
rely on. Because we are not commited to 
one specific manufacturer our advices are 
always objective and we can assure you 
that, due to our extended knowledge in 
this field, we will always select the right 
machine for your purpose. 
 
 
 
 

Design / PLC programming 
Each machine and every production line 
has its own control system. Our 
technicians are able to understand your 
process and can, based on your personal 
wishes,  develop a perfectly fitting 
controlsystem. Also programming a PLC 
(if fitted)  is possible. Next to that we 
can, based on our thorough knowledge of 
most PLS systems in the market, enhance 
an existing programm for extension of 
exiting installations. 
 
 
 
 

Panel construction 
FlexEnergy is your partner for 
construction and wiring of control panels. 
The panels are constructed based on your 
wiring schematics or  
The product we developed for you. 
We only use first quality components but 
naturally we can also use customer 
preferred components. Special 
components can  be delivered by the 
customer or supplied by us.  
 
 
 
 

Vibration analysis 
Excessive vibration in machinery indicate 
unbalance, bearing problems, wrong 
lining, construction errors in the 
foundation etc. Because of this high costs 
can arise due to (un)necessary repairs and 
or excessive maintenance. With our 
special equipment we carry out vibration 
measurements and based on that 
accurately pinpoint the cause. Action can 
be accurate thus making it cost effective 
and saving money on the long term.  

 
 
 
Generatorsets 
Voor dieselaggregaten én aardgas 
gestookte generatorsets bent u bij 
ons aan het juiste adres. Advies, 
levering, reparatie en onderhoud 
verzorgen wij voor u op maat. 
Omdat we niet gebonden zijn aan 
één specifieke fabrikant is ons 
advies altijd objectief en verzekeren 
we u dat wij, door onze uitgebreide 
kennis op dit gebied, altijd de juiste 
machine voor u zullen selecteren   
 
Besturingstechniek 
Elke machine en elke productielijn 
heeft zijn eigen besturing. Onze 
technici zijn in staat om uw 
productieproces te doorgronden en, 
gebaseerd op uw wensen, een op 
maat gesneden besturingssysteem te 
ontwerpen. Ook voor het  
programmeren van een toe te passen 
PLC draaien wij onze hand niet om. 
Daarnaast zijn wij door onze  
grondige kennis van vrijwel alle 
gangbare PLC´s ook in staat om 
bestaande programma´s aan te 
passen voor uitbreidingen van 
bestaande installatie´s.  
 

Paneelbouw 
FlexEnergy is uw partner voor het 
samenstellen en bedraden van 
besturingskasten en regelpanelen. 
De kasten worden aan de hand van 
onze ontwerpen of uw specificaties 
en schema's gebouwd. U kunt 
hierbij uw eigen voorkeur uitspreken 
voor de gebruikte onderdelen of 
uitgaan van de kwaliteitsonderdelen 
die wij gebruiken. Aanleveren van 
regelapparatuur en/of onderdelen is 
uiteraard mogelijk. 
 

Trillingsanalyse 
Excessieve trillingen in machines 
duiden  op onbalans, lager 
problemen, verkeerde uitlijning, 
mankementen aan de fundatie etc. 
hierdoor kunnen hoge kosten 
optreden voor reparatie en 
veelvuldig (onnodig) onderhoud.  
Wij kunnen met behulp van onze 
speciale apparatuur duidelijk 
aangeven waar de oorzaak zich 
bevind en sluiten daarmee het 
tijdrovende zoek en giswerk uit.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Generatingsets 
We supply both dieselgenerators and 
LNG gensets. Advice, delivery, repair 
and maintenance are all activities you can 
rely on. Because we are not commited to 
one specific manufacturer our advices are 
always objective and we can assure you 
that, due to our extended knowledge in 
this field, we will always select the right 
machine for your purpose. 
 
 
 
 

Design / PLC programming 
Each machine and every production line 
has its own control system. Our 
technicians are able to understand your 
process and can, based on your personal 
wishes,  develop a perfectly fitting 
controlsystem. Also programming a PLC 
(if fitted)  is possible. Next to that we 
can, based on our thorough knowledge of 
most PLS systems in the market, enhance 
an existing programm for extension of 
exiting installations. 
 
 
 
 

Panel construction 
FlexEnergy is your partner for 
construction and wiring of control panels. 
The panels are constructed based on your 
wiring schematics or  
The product we developed for you. 
We only use first quality components but 
naturally we can also use customer 
preferred components. Special 
components can  be delivered by the 
customer or supplied by us.  
 
 
 
 

Vibration analysis 
Excessive vibration in machinery indicate 
unbalance, bearing problems, wrong 
lining, construction errors in the 
foundation etc. Because of this high costs 
can arise due to (un)necessary repairs and 
or excessive maintenance. With our 
special equipment we carry out vibration 
measurements and based on that 
accurately pinpoint the cause. Action can 
be accurate thus making it cost effective 
and saving money on the long term.  

Ruigekade 16 • 1428 RW  Vrouwenakker • The Netherlands • Tel.: +31(0)297.250699 • Fax: +31(0)842.298228 • Email: info@flexenergy.nl     

WWW.FLEXENERGY.NL

STERK IN STROOM

(nood)stroomvoorzieningen

PC & PLC besturingen

paneelbouw



De kracht van FlexEnergy...

FlexEnergy is gespecialiseerd in het ontwikkelen, leveren en monteren van hoogwaardige energiesystemen voor de industrie, bouw, 
tuinbouw en scheepvaart. Onze systeemontwerpers zijn deskundig op het gebied van elektro- en dieseltechniek en zorgen, door 
hun jarenlange ervaring en hun enorme knowhow, dat u van ons altijd een op maat gesneden advies krijgt. Heeft u vragen over het 
(her)inrichten of wijzigen van een nieuw of bestaand besturings-, noodstroom- of warmte/kracht systeem? Dan geven wij u graag een 
passend advies.

Naast advies over uw nieuwe of bestaande installatie leveren wij uiteraard de daarvoor benodigde componenten en/of
programmatuur. Van een eenvoudig accupakket tot PLC programmeren en complexe noodstroom- of warmte/kracht-systemen; 
FlexEnergy heeft het voor u in huis. Ons leveringspakket is met de grootste zorg samengesteld en bestaat alleen uit kwalitatief
hoogwaardige componenten met een groot gebruiksgemak en lange levensduur. 

• Noodstroomvoorzieningen voor gebouwen (dieselaggregaten / ups systemen) 
• Warmtekracht systemen in de tuinbouw (aardgas of diesel gestookt) 
• Scheepsaggregaten / scheepselektro 
• Engineering van complexe energievoorzieningen 
• PLC en industrieel programmeren 
• Paneelbouw
• Elektrisch en mechanisch onderhoud en reparatie aan generatorsets en daaraan gerelateerde installatie´s

The power of FlexEnergy...

FlexEnergy is specialized in engineering, supply and installation of high quality energy systems for the industrial market.
Our system developers are skilled in electric- and (diesel)engine technology. Due to long term experience we’ve gained a huge
knowhow, resulting in the best advice you can get. 

In addition to advice for new or existing installations we supply the necessary hard and/or software. From a simple batterybank up to 
PLC programming and complete emergency power or CHP systems; FlexEnergy can realise your projects. The range of equipment we 
supply is composed with utmost care and consists of the best quality components available. easy to use and a long technical lifetime 
are here the objectives.  

• Emergency power systems for factories, hospitals, etc. (genset – ups combinations)
• Combined heat and power systems for greenhouses and other applications (CHP)    
• Marine gensets and Marine electrical installations (yachts, iww, )
• Engineering and realisation of complex power supplies.
• PLC and industrial programming.
• Control panel engineering and production.
• Maintenance and repair of genset related installations both electrical and mechanical
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